
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

SÖLUFULLTRÚAR 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Rauði krossinn á Íslandi óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra. Rauði krossinn á Íslandi starfar eftir 
grundvallarhugsjónum Alþjóðahreyfingar Rauða krossins og Rauða hálfmánans.

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is  

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 2. apríl nk. 

Farið verður með allar fyrirspurnir 
og umsóknir sem trúnaðarmál.  

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Starfssvið
• Stjórnar daglegum rekstri Rauða krossins á Íslandi
• Fylgir eftir stefnu félagsins, ákvörðunum stjórnar og 
   samþykktum aðalfundar
• Ber ábyrgð á starfsemi Rauða krossins á Íslandi gagnvart stjórn
• Stýrir og ber ábyrgð á rekstri landsskrifstofu og annarri starfsemi 
    sem heyrir undir skrifstofuna
• Stuðlar að góðum tengslum við deildir félagsins um allt land, 
    styður og samhæfir starf þeirra
• Stjórnar og ber ábyrgð á starfsemi félagsins á erlendum vettvangi

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun
• Reynsla af stjórnunarstörfum
• Reynsla af erlendri samvinnu
• Mikil áhersla er lögð á samskiptahæfileika
• Miklir frumkvæðis- og skipulagshæfileikar
• Góð tungumálakunnátta er skilyrði, a.m.k. 
    enska og eitt Norðurlandamál

Framkvæmdastjóri Rauða krossins á Íslandi

Rauði krossinn á Íslandi er félag sjálfboðaliða sem stendur vörð um mannréttindi og virðingu einstaklinga og vinnur að verkefnum sem snúa að félagslegu 
öryggi og neyðarvörnum vegna áfalla og hamfara. Meginhlutverk Rauða krossins á Íslandi er að bregðast við hvers konar neyð hvort heldur er af náttúru- 
eða mannavöldum, standa vörð um og aðstoða þá sem verst eru staddir í samfélaginu og veita aðstoð er gerir fólk hæfara til að takast á við erfiðleika og 
bregðast við áföllum. Félagar í Rauða krossinum á Íslandi eru yfir 20 þúsund og skráðir sjálfboðaliðar 3500 sem starfa í 49 deildum um land allt. Sérstaða 
Rauða krossins felst meðal annars í því að félagið starfar á breiðu sviði mannúðar- og hjálparstarfs í samræmi við grundvallarhugsjónir Alþjóðahreyfingar 
Rauða krossins og Rauða hálfmánans. Hreyfingin er elsta og umfangsmesta mannúðarstofnun í heimi með um 97 milljónir félagsmanna og sjálfboðaliða í 
188 löndum. Nánari upplýsingar um Rauða krossinn er að finna á heimasíðu félagsins: www.raudikrossinn.is

Leitað er að öflugum einstaklingi til krefjandi stjórnunar- og leiðtogastarfa þar sem reynir á 
samskiptahæfni, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð. 

VIRK – Starfsendurhæfingarsjóður leitar að framsæknum einstaklingi í starf fjármálastjóra. Um er að 
ræða mjög krefjandi stjórnunarstarf hjá ört vaxandi og spennandi sjálfseignarstofnun.  

Upplýsingar veita:
Vaka Ágústsdóttir
vaka@hagvangur.is 

Elísabet Sverrisdóttir 
elisabet@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 2. apríl nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Dagleg fjárstýring
• Yfirumsjón með bókhaldi, kostnaðareftirliti, áhættustjórnun og greiningu
• Áætlanagerð og frávikagreining
• Umsjón með gerð og stýringu ýmissa samninga vegna þjónustu og reksturs
• Samskipti við banka og þjónustuaðila
• Vinna við gerð og þróun ýmissa árangursmælikvarða
• Vinnsla og framsetning upplýsinga um fjármálastöðu og rekstraruppgjör
• Skýrslugerð og upplýsingagjöf til framkvæmdastjóra og stjórnar
• Samvinna við endurskoðanda og ábyrgð á innra eftirliti og vinnuferlum 
   vegna fjármála og reksturs 
• Þátttaka í stefnumótun

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskipta og fjármála
• Framhaldsmenntun æskileg
• Reynsla af fjármálastjórn
• Árangursrík stjórnunarreynsla
• Framúrskarandi samskiptafærni
• Frumkvæði, metnaður og fagmennska í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Góð enskukunnátta

Fjármálastjóri

Að VIRK - Starfsendurhæfingarsjóði standa öll helstu samtök launamanna og atvinnurekenda á vinnumarkaði. 
Hlutverk VIRK er að móta, samþætta og hafa eftirlit með þjónustu á sviði starfsendurhæfingar sem miðar 
markvisst að atvinnuþátttöku einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa. Nánari upplýsingar um VIRK er að finna 
á heimasíðu sjóðsins www.virk.is

www.hagvangur.is
SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Fagmennska í fyrirrúmi
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Bókbindari óskast
Óskum eftir að ráða bókbindara til starfa

Upplýsingar um starfið veita  
Margrét, magga@prentt.is, og 

Viðar, vidar@prentt.is, í síma 554 4260
Umsóknarfrestur er til 27. mars

Fjármálastjóri - 50% starf 
Við óskum eftir að komast í samband við einstaklinga sem hafa reynslu af 
fjármálastjórn. Starfshlutfall er 50% en gæti aukist með tímanum.

Síðumúla 5     108 Reykjavík      Sími 511 1225      www.intellecta.is

Sjá nánar á www.intellecta.is.

BSÍ Bus Terminal
101 Reykjavík

 580 5400
main@re.is  www.re.is

BIFVÉLAVIRKI  
ÓSKAST
Kynnisferðir óska eftir að ráða 
bifvélavirkja til starfa á verkstæði 
fyrirtækisins sem starfrækt er  
að Vesturvör 34.

er rótgróið en framsækið fyrirtæki 
í íslenskri ferðaþjónustu. Fyrirtækið var 
stofnað árið 1968 og hefur allar götur 
síðan verið í fararbroddi þeirra sem 
skipuleggja ferðir fyrir innlenda sem 
erlenda ferðamenn. 
Hjá Reykjavik Excursions - Kynnisferðum 
starfar samhentur hópur fólks sem 
leggur metnað sinn í að nýta þekkingu 
og reynslu sína í þágu viðskiptavina.

REYKJAVIK EXCURSIONS - 
KYNNISFERÐIR

BÍLSTJÓRAR  
ÓSKAST
Kynnisferðir óska eftir að ráða vana  
bílstjóra til starfa sumarið 2013.  
Unnið er á vöktum. 

- Meirapróf (ökuréttindaflokkur D)
- Stundvísi
- Sjálfstæð vinnubrögð
- Rík þjónustulund 
- Enskukunnátta
- Hreint sakavottorð

HÆFNISKRÖFUR:

- Sveinsréttindi í bifvélavirkjun
- Hæfni í rafmagnsviðgerðum
- Góð tölvukunnátta
- Góð enskukunnátta

HÆFNISKRÖFUR:

Umsókn með mynd skal senda 
til Kynnisferða, Vesturvör 34, 200 
Kópavogi eða á netfangið: job@re.is  
Umsóknarfrestur er til 5. apríl 2013.
Haft verður samband við alla sem 
sækja um eftir að umsóknarfrestur 
rennur út.

VÖRUMERKJASTJÓRI 
MATVÆLA

Lífland óskar eftir að ráða vörumerkjastjóra  

á sölu- og markaðssviði.

Starfssvið
Greining viðskiptatækifæra

Samskipti við innlenda og erlenda birgja

Umsjón með sölu- og dreifileiðum vörumerkja

Ábyrgð á markaðsgreiningum  

og verðútreikningum.

Þátttaka í gerð markaðs- og söluáætlana

Umsjón markaðs- og kynningarefnis í samráði 

við sölu- og markaðsstjóra

Kynning og sala á vörum fyrirtækisins

Uppbygging og viðhald viðskiptatengsla

Hæfniskröfur
Góð þekking á matvörumarkaði

Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Reynsla af sölu- og markaðsstarfi

Hæfni í mannlegum samskiptum

Framsækni, frumkvæði og skipulagshæfni

Góð tungumálakunnátta

Umsóknir sendist á netfangið sigurdurs@lifland.is 

merkt „Vörumerkjastjóri“.

Umsóknarfrestur er til og með 27. mars 2013

Lífland verslun

Lynghálsi 3 

110 Reykjavík

Sími 540 1125

Lífland verslun

Lónsbakka 

601 Akureyri

Sími 540 1150

Lífland skrifstofa

Brúarvogi 1-3 

104 Reykjavík

Sími 540 1100

lifland@lifland.is

www.lifland.is

www.kornax.is

Starfsemi Líflands lýtur annars vegar að þjónustu og framleiðslu, tengdri landbúnaði og matvælum, og hins vegar að hestaíþrótt-

um, dýrahaldi og útivist. Lífland rekur nýja fóðurverksmiðju á Grundartanga þar sem framleitt er kjarnfóður sem stenst strangar 

alþjóðlegar gæðakröfur. Lífland rekur einu hveitimyllu landsins og sérhæfir sig í mölun og vinnslu á hveiti og öðrum mjölafurðum 

auk innflutnings á öðrum matvælum. Lífland rekur tvær verslanir, Lynghálsi 3 í Reykjavík og Lónsbakka á Akureyri. Áhersla 

verslana er á hesta- og útvistarvörur, gæludýravörur og rekstrarvörur fyrir bændur.
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Landsvirkjun starfar eftir jafnréttisáætlun og leggur
áherslu á að gæta fyllsta jafnréttis milli kvenna og karla.
Mannauðsstefna fyrirtækisins byggir á gagnkvæmu  
trausti, tillitssemi og virðingu.

Sótt er um starfið á vef Capacent 
Nánari upplýsingar veitir Auður Bjarnadóttir  
(audur.bjarnadottir@capacent.is).  
Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl 2013.

Ræstingamaður  
á Þjórsársvæði

Landsvirkjun óskar eftir að ráða ræstingamann á Þjórsár-
svæði. Þar eru aflstöðvar Landsvirkjunar við Búrfell, 
Sultartanga, Hrauneyjafoss, Sigöldu og Vatnsfell ásamt 
veitumannvirkjum.

Góð almenn menntun og reynsla af þrifum við svipaðar 
aðstæður eru æskileg. Starfið krefst færni í hefðbundinni 
tölvunotkun vegna vinnu við verkefni tengd framþróun og 
viðhaldi vottana í gæða- umhverfis- og öryggismálum.

Í boði eru fyrirmyndar starfsaðstaða og góður vinnuandi. 
Metnaðarfullt og faglegt vinnuumhverfi og tækifæri til 
starfsþróunar.
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Viðskiptablaðamaður
Fréttablaðið auglýsir eftir blaðamanni sem sérhæfir sig í fréttum af viðskiptum og efnahagsmálum.  
Helsta hæfniskrafan er brennandi áhugi á íslensku viðskiptalífi og hagkerfi. Ritfærni, forvitni og góðir 
samskiptahæfileikar eru nauðsynlegir kostir. Háskólamenntun sem nýtist í starfi er æskileg.

Nánari upplýsingar veitir Mikael Torfason, ritstjóri Fréttablaðsins, einungis í tölvupósti; mikael@frettabladid.is 
Farið verður með fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.  
Eingöngu er tekið við umsóknum á vef 365 miðla: www.365midlar.is. Umsóknarfrestur er til og með 26. mars nk.

Flugmálastjórn Íslands óskar eftir að ráða eftirlitsmann á sviði flugverndar. Í boði er áhugavert og 
fjölbreytt starf hjá Flugmálastjórn Íslands þar sem hæfileikar og frumkvæði fá notið sín.

Upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir 
elisabet@hagvangur.is

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 1. apríl nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Starfssvið
Starfið felst einkum í undirbúningi eftirlits, framkvæmd og eftirfylgni 
með úttektum, prófunum, skoðunum og vettvangsheimsóknum, 
samskiptum við eftirlitsskylda aðila og erlendar stofnanir varðandi 
innleiðingu flugverndar.

Við leitum að starfsmanni sem á auðvelt með að setja sig inn í 
reglur og nýjar aðstæður og sem er tilbúinn að vinna í öguðu 
umhverfi. Hann þarf að vera sjálfstæður, skipulagður, sýna 
frumkvæði í starfi og búa yfir góðum samskiptahæfileikum. 
Áhugi á flugmálum er kostur sem og þekking á flugvernd. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Að minnsta kosti þriggja ára háskólanám eða 
    sambærileg menntun 
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
• Góð tölvukunnátta er nauðsynleg 
• Gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga
• Reynsla af gæðakerfum og eftirlitsstörfum

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun liggur 
fyrir. Launakjör eru samkvæmt samningum fjármála-
ráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknir geta 
gilt í allt að sex mánuði. Flugmálastjórn áskilur sér 
rétt til að hafna öllum umsóknum.

Eftirlitsmaður á sviði flugverndar

Flugmálastjórn Íslands er ríkisstofnun með u.þ.b. 45 starfsmenn. Hlutverk Flugmálastjórnar 
er að fara með stjórnsýslu á sviði flugmála og hafa eftirlit með hvers konar flugstarfsemi á 
vegum íslenskra aðila til að tryggja öryggi í flugi innanlands og utan. Flugmálastjórn leggur 
áherslu á jafnan rétt kvenna og karla til starfa. 

Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í líflegu 
umhverfi frá 1. júlí til og með 9. ágúst. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
Matreiða hádegisverð fyrir starfsfólk ÁTVR að 
Stuðlahálsi. Hafa umsjón með morgun- og síðdegiskaffi.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegu
• Snyrtimennska áskilin
• Góð framkoma og lipurð í samskiptum

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra 
og viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall er 100%.

Stefna ÁTVR er að vera framúrskarandi þjónustufyrirtæki og þekkt fyrir samfélagslega 
ábyrgð. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé lifandi og skemmtilegur þar sem þjónusta  
og samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð. 

vinbudin.is

Matreiðslumaður
Vínbúðin að Stuðlahálsi leitar að matreiðslumanni í sumarafleysingar

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ - ÞEKKING - ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu munu taka 
mið af þessum gildum. 

Nánari upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir,
elisabet@hagvangur.is

Kristín Guðmundsdóttir, 
kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. mars nk.

Umsóknir óskast fylltar út á www.vinbudin.is

Aðstoðarmaður óskast í  
eldhús og veitingasal
Við leitum að áhugasömum, bjartsýnum og jákvæðum 
einstaklingi sem er tilbúinn að starfa með okkur af 
fagmennsku og áhuga.  Vinnutíminn er frá kl. 08.00 - 16.00.
 
Starfslýsing

Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Aðstoð við salatbar, smurbrauðsgerð og aðrar veitingar
Uppvask og þrif

 
Hæfnikröfur

Þekkir eðli þjónustu og hefur framúrskarandi þjónustulund
Góður skilningur á verklagsreglum og færni í að fylgja þeim
Geta til að vinna undir álagi
Góð hæfni í mannlegum samskiptum
Jákvæðni og samviskusemi

 
Umfram allt þarf starfsmaður að hafa gildi Samskipa að 
leiðarljósi.  

Saman náum við árangri

Umsóknarfrestur er til 20. mars 2013.
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Óskar Ásgeir Óskarsson 
matreiðslumaður Samskipa í síma 458 8370.
 
Vinsamlega sækið um starfið á vef Samskipa  www.samskip.is.
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Commercial Price Manager 
Medis leitar að öflugum liðsmanni til að slást í hóp 85 starfsmanna á Íslandi og erlendis. Medis er 

eitt af dótturfyrirtækjum Actavis Group og annast sölu á lyfjum og lyfjahugviti fyrir samstæðuna til annarra 
lyfjafyrirtækja. Velta fyrirtækisins er um 250 milljónir evra á ári og meðal viðskiptavina Medis eru öll 

stærstu samheitalyfjafyrirtæki í Evrópu. 

Medis varð í fyrsta sæti 358 fyrirtækja á Íslandi sem uppfylltu skilyrði sem Creditinfo setti til að fá vottun sem 
Framúrskarandi fyrirtæki 2012 og lenti fyrirtækið einnig í fyrsta sæti árið 2011.

Starfið tilheyrir Commercial Affairs sviði Medis sem ber ábyrgð á markaðssetningu lyfjahugvits og 
samningagerð við önnur lyfjafyrirtæki. Viðkomandi mun samræma verðmál og fara yfir grunnverð fyrir nýjar vörur, ásamt því að endurskoða 

verð miðað við raunkostnað. Mikil samskipti eru við aðra starfsmenn Medis og fjármáladeildir Actavis.

 
Helstu verkefni:

Uppsetning og eftirfylgni á líkani fyrir verðútreikninga

      Útreikningar á nýjum grunnverðum ýmissa vara

      Aðstoð við útreikninga á verðum fyrir mismunandi  
       markaði og vörur

      Yfirsýn yfir fjárhagsáætlanir framleiðslustaða 
 

  
Umsóknarfrestur er til og með 24. mars nk.  

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.

Actavis  Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is 

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 24. mars nk. 
Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.     

Deildarstjóri 
bókhaldsdeildar 

Actavis ehf. 
Bókhaldsdeild tilheyrir fjármálasviði Actavis ehf. og kemur að vinnslu ýmissa fjárhagslegra 

greininga og skýrslugerða. Þrír starfsmenn starfa í deildinni og ber deildarstjóri ábyrgð á rekstri 
og starfsmannahaldi deildarinnar. Bókhaldsdeild sér um að bókhald gefi rétta mynd af stöðu félagsins 

hverju sinni og að mánaðarleg uppgjör séu tilbúin á réttum tíma.

 

 
Umsóknarfrestur er til og með 24. mars nk. Nánari upplýsingar um starfið veitir  

Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.

Starfsmaður 
á lager   

Lagerinn heyrir undir vörustjórnunarsvið Actavis ehf. og skiptist  
í hráefnalager, pökkunarefnislager og fullbúinn lager.   

 
Helstu verkefni:

Móttaka hráefna og pökkunarefna 

 
       og frágangur eftir notkun 

Þekkingar- og hæfniskröfur:

Reynsla af lagerstörfum er kostur 

Vinnutími:
Hluta mánaðarins er unnið frá kl. 10 til 19 á virkum dögum, ásamt  

skipulagðri helgarvinnu. Einnig er um tilfallandi yfirvinnu að ræða.

Umsóknarfrestur er til og með 24. mars nk. Nánari  
upplýsingar um starfið veitir Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir,  

risaksdottir@actavis.is.    

 

     Hjá Actavis bjóðum við upp á:

 fjölskylduvænt starfsumhverfi

góðan starfsanda

gott mötuneyti

fræðslu og þjálfun

iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni  
          sem sinna heilsuvernd starfsmanna

 árlegan styrk til íþróttaiðkunar  
          auk fræðslustyrks

 öflugt starfsmannafélag

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og 
sölu hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið er með starfsemi í 40 löndum. 
Hjá Actavis á Íslandi starfa um 700 starfsmenn á ýmsum sviðum.

Við leitum að einstaklingi:

      með háskólamenntun á sviði verkfræði

      með a.m.k. þriggja ára reynslu á vinnumarkaði

      sem er talnaglöggur og hefur mjög góða kunnáttu í Excel

      með mjög góða ensku- og tölvukunnáttu

      sem vinnur vel undir álagi og getur fylgt ströngum tímalínum

      sem býr yfir mikilli samstarfs- og skipulagshæfni

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

      Háskólamenntun á sviði viðskipta  
       eða sambærileg menntun

      Stjórnunarhæfileikar og haldgóð stjórnunarreynsla

      Reynsla af uppgjörsmálum

      Þekking á bókhalds- og uppgjörskerfum

       
       og öguðum vinnubrögðum

      Árangursmiðað viðhorf, ferlahugsun  
       og drifkraftur

Helstu verkefni deildarinnar eru:

Mánaðarleg uppgjör og afstemmingar

      

      Áætlunargerð og markmiðasetning
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Þekking - stuðningur - ráðgjöf

Íslensk ættleiðing
auglýsir starf ráðgjafa 
í miðstöð félagsins
Íslensk ættleiðing vinnur að stofnun ráðgjafamiðstöðvar um 
alþjóðlegar ættleiðingar.
Félagið er eina ættleiðingarfélagið á Íslandi og leggur 
metnað í faglegt starf með hagsmuni barna að leiðarljósi.

Verkefni miðstöðvarinnar verða meðal annars stuðningur 
og ráðgjöf við: 
• umsækjendur um ættleiðingu
• foreldra sem hafa ættleitt erlendis frá
• börn sem hafa verið ættleidd
• starfsfólk í heilbrigðis- og félagsþjónustu
• starfsfólk leik- og grunnskóla

auk 

• umsjónar með gerð eftirfylgniskýrslna
• uppbygging barna- og unglingastarfs

Íslensk ættleiðing leitar að ráðgjafa í fullt starf við mið-
stöðina. Ráðgjafinn bætist við metnaðarfullt teymi félagsins 
og þarf að vera með háskólapróf til starfsréttinda á sviði 
heilbrigðis-, félags-, eða menntavísinda og viðamikla 
reynslu af ráðgjöf.

Umsóknarfrestur er til 25. mars. 
Umsóknir skal senda til isadopt@isadopt.is 
Kristinn Ingvarsson framkvæmdastjóri veitir nánari  
upplýsingar í síma 588 1480.

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvernig 
börnum farnast eftir ættleiðingu og hafa meginniðurstöður 
leitt í ljós að mikið er hægt að vinna upp af því sem upp á 
vantar hjá börnum sem búið hafa á stofnunum, en þá skiptir 
mestu máli að sem fyrst sé brugðist við. Einnig eru almennt 
talið að gæði ættleiðinga grundvallist m.a. á  góðum undir-
búningi væntanlegra kjörforeldra. 

Með störfum miðstöðvarinnar mun félagið byggja upp 
faglegt starf með fjölskyldum í foreldraorlofi, veita stuðning 
og góð ráð en jafnframt geta gefið því auga ef sérstök 
vandamál skjóta upp kollinum og komið þeim strax í réttan 
farveg.

Application must be filled in and
sent online at the following address:
https://jobs.eftasurv.int

Start date: summer/autumn 2013 

Deadline for application: 
15 April 2013

Interviews: May 2013 

EFTA Surveillance Authority webpage:  
www.eftasurv.int 

Questions regarding the recruitment
process may be posed to 
Mrs Sophie Jeannon, 
HR Senior Assistant, 
at +32 (0)2 286 18 93

The EFTA Surveillance Authority monitors compliance by Iceland, Liechtenstein and Norway with the law of the European Economic Area (EEA),
enabling those countries to participate in the European internal market. In monitoring and enforcing the EEA Agreement, the Authority has powers
that correspond to those of the European Commission.  The Authority is based in Brussels and operates independently of the EFTA States. The
Authority is led by a College which consists of three members appointed by the EEA EFTA States.  

The EFTA Surveillance Authority is seeking two new case handlers:

The successful candidate will be assigned responsibility for assessing state aid
cases in light of EEA and EU law.  Tasks include examination of complaints and
notifications, drafting of decisions, and economic or legal opinions.

Essential Skills
• University degree in law, economics, finance, or equivalent
• Solid knowledge of the legal framework of the European Union and the

European Economic Area
• Expert knowledge in EEA/EU state aid law
• Relevant professional experience within private and/or public sector
• Excellent command of written and spoken English  
• Computer literacy
• Ability to work both independently and in a team in an international

environment

Desirable
• Knowledge of the legal framework for environmental aid and case related

experience within that field
• Good understanding of Norwegian, Icelandic, or German (EFTA langua ges)

Questions regarding this post  may be posed to Mr Per Andreas Bjørgan, 
Director CSA, at +32 (0)2 286 18 36

Conditions:
The positions are placed as Officers at grade A4 of the
Authority’s salary scale, starting at € 84.387,36 per
year.  Depending on qualifications and experience, it
might be considered to place the post as Senior Officer
at Grade A5 starting at € 97.730,76. 

Depending on personal situation allowances and
benefits may apply. Tax conditions are favorable.  
Overview of conditions at: 
http://www.eftasurv.int/about-the-authority/
vacancies/recruitment-policy.

Type and duration of appointment: 
fixed-term three year contract. 

If considered desirable and in the Authority’s interest,
an additional three years contract may be offered.

Competition & 
State Aid Officer JOB REFERENCE: 04/13 JOB REFERENCE: 05/13

Internal Market Affairs
Officer 
The successful candidate will be as sig ned responsibility for surveil lance work
(case handling) in relation to the EFTA States and general Internal Market law,
including the rules relating to establishment and capital movements. The
successful applicant may also be assigned additional or new duties in other
areas of Internal Market law, temporarily or for the duration of  their contract.

Essential Skills
• University degree in law, or equivalent, and, preferably, a post-graduate

degree in European law
• Solid knowledge of the legal framework of the EEA /EU and expertise in

Internal Market law (four freedoms in particular) 
• Relevant professional experience in private and/or public sector
• Excellent command of written and spoken English
• Computer literacy
• Ability to work both independently and in a team in an international

environment

Desirable
• Professional experience involving the institutions of the EU and the EEA 
• Good understanding of Norwegian, Icelandic, or German (EFTA langua ges)

Questions regarding this post may be posed to Mr Bernard Zaglmayer, 
Deputy Director IMA, at +32 (0)2 286 18 85

LEX
LÖGMANNSSTOFA

Borgartúni 26
105 Reykjavík
Fax 590 2606

Hafnarstræti 94
600 Akureyri
Fax 590 2680

Sími 590 2600
lex@lex.is
www.lex.is

LEX er ein stærsta lögmannsstofa landsins með yfir 40 lögmenn innan sinna raða 
og sinnir verkefnum fyrir mörg af stærstu fyrirtækjum og stofnunum landsins.

LEX 
LEITAR AÐ 
LÖGMÖNNUM
 

Vegna mikilla verkefna 
leitar LEX lögmannsstofa að lögmönnum 
til starfa hjá félaginu.

Við óskum eftir lögmönnum 
með reynslu í fyrirtækjalögfræði, 
þ.m.t. á sviði félagaréttar, samkeppnisréttar, 
skattaréttar og fjármunaréttar.

Umsóknarfrestur er til 22. mars 2013 
og skulu umsóknir sendar á katrin@lex.is
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Smurbrauðsdama 
óskast

Brauðbær óskar eftir að ráða smurbrauðsdömu til starfa, 
starfshlutfall eftir samkomulagi 

Áhugasamir hafi samband með því að senda tölvupóst á 
braudbaer@braudbaer.is 

Vilt þú vinna spennandi     
   verkefni með okkur?

Hlíðasmári 3  |  201 Kópavogur  |  Sími: 458 4000  |  airatlanta.com

Air Atlanta Icelandic is one of the largest ACMI service provider in the world.
We offer tailor-made solutions to other carriers, both in the passenger and cargo industry. 

Vegna aukinna verkefna leitum við að öflugum einstaklingum til að vinna með okkur

Travel Agent
Job description: 
Travel agent reports to Manager Travel Office and 
shall:

for our internal staff

review related invoices

arrangements

Education and Qualifications: 

UFTA qualification is preferred

Engineer with broad aircraft 
experience 
Job description: 

Review and assessment of structural repairs carried 

and entry of structural repairs data into Air Atlanta 
computer system. Follow-up on repetitive structural 
repairs and performance of other duties as required 

Education and Qualifications: 

drawing

Position in Technical Training
Job description: 
Schedules personnel for Training to comply with the 
continuation Training program. Maintain the continuation 
Training program. Update various Trainings using 
computer software. Use computer software to send 
out Trainings and follow up on completion. Coordinate 
Training at various locations around the world for Technical 
personnel.

Education and Qualifications:

If you need Additional information regarding this position, 
dag@atlanta.is.

Umsóknarfrestur er til 1. apríl 2013 / Applications need to be received before 1st of April 2013

LAUGARDAGUR  16. mars 2013 9
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FASTEIGNASALA!
ÓSKUM EFTIR SÖLUMANNI EÐA SÖLUKONU!

REYNSLA MIKILVÆG EN EKKI SKILYRÐI.

GOTT STARFSUMHVERFI Á LÍFLEGUM VINNUSTAÐ. 
GÓÐ OG ÁRANGURSTENGD LAUN Í BOÐI.

UPPLÝSINGAR VEITA MAGNÚS OG  
SIGURÐUR SAMÚELSSON Í SÍMA 512 4900 

UMSÓKNIR SKAL SENDA Á NETFANGIÐ  
SS@LANDMARK.IS 

Starf við launavinnslu í Kjaradeild 

Fjármálaskrifstofa/Kjaradeild                                                                   

Kjaradeild sinnir launavinnslu Reykjavíkurborgar og hefur eftirlit með framkvæmd kjarasamninga. Deildin ber ábyrgð á túlkun 
kjarasamninga og vinnuréttar og fer með fyrirsvar þeirra mála gagnvart viðsemjendum og aðilum vinnumarkaðar. Deildin 
sinnir auk þess ráðgjöf á sviði vinnuréttar og kjarasamninga innan Reykjavíkurborgar og hefur umsjón með og ber ábyrgð á 
mannauðs upplýsingakerfi borgarinnar og þróun þess. Hjá Kjaradeild starfa 25 starfsmenn og hefur deildin aðsetur  
að Borgartúni 12. 

Óskað er eftir öflugum starfsmanni til starfa við launavinnslu. Leitað er að einstaklingi sem býr yfir mikilli samskiptahæfni, 
sýnir frumkvæði og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð. Unnið er með mannauðs- og launakerfi Oracle og krefst vinnan 
skipulagshæfni og nákvæmni.

Helstu verkefni:
• Skráning og yfirferð ráðningar- og launagagna
• Eftirlit með rafrænni skráningu
• Eftirlit með réttri framkvæmd kjarasamninga
• Samskipti og leiðbeiningar til stjórnenda vegna launa-  

og viðverukerfa

Hæfniskröfur: 
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af launavinnslu og þekking á kjarasamningum
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Greiningarhæfni
• Góðir samskiptahæfileikar og lipurð í mannlegum 
 samskiptum

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega 
samfélag sem borgin er.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir 
að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl 2013.

Nánari upplýsingar veita Atli Atlason, deildarstjóri Kjaradeildar í síma 411 4323, netfang: atli.atlason@reykjavik.is og  
Þorbjörg Atladóttir í Kjaradeild í síma 411 4305, netfang: thorbjorg.atladottir@reykjavik.is

Vantar þig aukatekjur?
Alþjóðlegt fyrirtæki  með áratuga reynslu leitar eftir jákvæðu 
ábyrgðarfullu fólki, sem getur unnið  sjálfstætt.
Miklir framtíðarmöguleikar, sveigjanlegur vinnutími  og stuðningur.   
Möguleiki á að starfa erlendis.  
Fullt starf eða hlutastarf. Góðir tekjumöguleikar  frá  50 þús. til 600 
þús. á mánuði.
Hafið samband í síma 696 1012  eða  sendið email á  
fullkominndagur@gmail.com

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Vinna á legu- og göngudeildum smitsjúkdómalækninga
 » Vinna við ráðgjöf í smitsjúkdómalækningum
 » Vinna í almennum lyflækningum sem fer að hluta fram á 

bráðalyflækningadeild þar sem áhersla er lögð á skilvirkt verklag við 
innlögn og meðferð bráðveikra lyflæknissjúklinga

 » Þátttaka í vaktþjónustu smitsjúkdómalækna
 » Þátttaka í kennslu og rannsóknarstarfi

Hæfnikröfur
 » Sérfræðiviðurkenning á Íslandi í almennum lyflækningum með 

smitsjúkdómalækningar sem undirsérgrein
 » Breið þekking og reynsla í almennum lyflækningum
 » Mikil reynsla af kennslu og rannsóknum
 » Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 6. apríl 2013. Starfið veitist frá 1. júní 2013 

eða eftir samkomulagi.
 » Upplýsingar veitir Már Kristjánsson, yfirlæknir, markrist@landspitali.is, 

sími 543 1000. 
 » Umsókn skulu fylgja vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af 

kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti 
af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.

 » Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum 
umsóknargögnum. Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um 
ráðningu í starfið byggir einnig á þeim.

 » Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast, í tvíriti, 
Má Kristjánssyni, yfirlækni smitsjúkdómalækninga, LSH C9 Fossvogi.

 » Fullt starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. yfirlýsingu LSH 
vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags. 2. maí 2002, sbr. breytingu 
5. mars 2006.

Sérfræðilæknir í  
smitsjúkdómalækningum

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í smitsjúkdómalækningum. 
Stefnt er að því að um fullt starf verði að ræða en starfshlutfall getur þó 
verið samkvæmt nánara samkomulagi.

Sjúkraliðar - hópstjórar
Grund vill  bæta við þann góða hóp sjúkraliða sem er 
starfandi við heimilið.  Laus er til umsóknar staða í 80% 
vaktavinnu, engar næturvaktir.  Staðan er laus frá 1/4 2013  
eða eftir nánara samkomulagi.  
Reynsla af öldrunarhjúkrun er æskileg.  

Starf hópstjóra á Grund er sjálfstætt og fjölbreytt.  
Hjúkrunarfræðingur er alltaf í húsinu til ráðgjafar og 
stuðnings.

Þá óskar Grund eftir hjúkrunarfræðingum og hjúkrunar-
fræðinemum til sumarafleysinga í sumar, einnig sjúkra-
liðum og sjúkraliðanemum. 

Nánari upplýsingar um störfin, starfshlutfall,  vaktir og 
launakjör veitir Sigrún Faulk hjúkrunarforstjóri, virka 
daga frá klukkan 9.00-16.00 í síma 530-6116.

Trúnaður, traust og umhyggja eru höfð að leiðarljósi í 
samskiptum og lögð áhersla á góðan vinnuanda, sjálf-
stæð vinnubrögð og heimilislegt umhverfi.

www.grund.is

Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa
Mörk hjúkrunarheimili óskar eftir hjúkrunarfræðingum og 
hjúkrunarfræðinemum til sumarafleysinga í sumar.
Óskað er ennfremur  eftir sjúkraliðum og sjúkraliðanemum 
til starfa á heimilið. 
Þá  vantar hjúkrunarfræðing í fasta stöðu á húsvaktir.  

Í Mörk er unnið metnaðarfullt starf þar sem EDEN  
hugmyndafræðin er höfð að leiðarljósi.  

Nánari upplýsingar gefur Ragnhildur Hjartardóttir, 
hjúkrun arframkvæmdastjóri í Mörk í síma 560-1700/ 
894-4447 ragnhildur.hjartardottir@morkin.is

16. mars 2013  LAUGARDAGUR10
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Lausar eru til umsóknar stöður kennara við Grímseyjar-
skóla. Annars vegar 100% staða við grunnskólann frá  
1. ágúst 2013 - 1. mars 2014 og hins vegar u.þ.b. 75% 
staða við leikskólann frá 16. ágúst 2013 - 27. maí 2014.

Upplagt að koma og prófa eitthvað nýtt í lifandi og 
skemmtilegu samfélagi. Húsnæðishlunnindi í boði!

Umsóknarfrestur er til 20. apríl 2013

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar,  www.akureyri.is þar sem sótt er um 
rafrænt eða hjá Skólastjóra Huldu Signýju  
í síma 861-1813

Grímseyjarskóli

LAUGARDAGUR  16. mars 2013 11
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Paramedica Norge has developed skin care 
products for clinics and home treatment

Sole representative for Iceland, please refer to: 
www.paramedica.no

WEB and progra,,ing = Euro 3.500
No need to invest in products.

For details, please contact: trulsgt@gmail.com
GOTT TÆKIFÆRI OG FRÁBÆR STAÐSETNING 

FYRIR EFNILEGT FAGFÓLK

NÁNARI UPPLÝSINGAR GEFUR BJÖRGVIN Í 
SÍMA 899-5130

Laus er til umsóknar staða deildarfulltrúa 
sýningardeildar á Listasafni Reykjavíkur.

Um er að ræða 100% starf og þarf viðkomandi að 
hefja störf eigi síðar en 1. maí 2013.
Sýningardeild Listasafns Reykjavíkur hefur umsjón 
með skiptingu sýninga á verkum úr safneigninni 
og tímabundnar sýningar á innlendri og erlendri 
myndlist og hönnun í öllum húsunum þremur: 
Kjarvalsstöðum, Ásmundarsafni og Hafnarhúsi.

Starfsvið:
• Deildarfulltrúi sýningardeildar hefur um-

sjón og eftirlit með ástandi sýningarýma 
safnsins og framkvæmd á sýningaráætlun. 

• Samvinna við deildarstjóra, sýningarstjóra, 
sýnendur og tæknimenn. 

• Vinnur við gerð áætlunar á sýninga-
skiptum, sér um skrásetningu listaverka, 
heimilda og tengdra gagna í tengslum við 
sýningar. 

• Umsjón, skráning og eftirlit með tæknibún-
aði sýningardeildar.

Hæfniskröfur:
• Krafist er háskólamenntunar á sviði mynd-

listar eða sambærilegrar menntunar. 
• Starfið krefst mikillar reynslu í vinnu með 

myndlist og annarri safnavinnu. Tölvukunn-
áttu (ritvinnsla, töflureiknir, skrásetningar-
forrit, almenn skrifstofuforrit, skjalakerfi) og 
tungumálakunnáttu (íslenska og enska). 

Sjálfstæð vinnubrögð, skapandi hugsun, jákvæðni 
og færni í mannlegum samskiptum.
Næsti yfirmaður er deildarstjóri sýningardeildar.
Umsóknarfrestur er til 23. mars 2013
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut 
kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli 
það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Deildarfulltrúi sýningardeildar  
á Listasafni Reykjavíkur
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Kennara vantar í Víðistaðaskóla
Vegna forfalla vantar okkur kennara til að kenna 2. 
bekk í starfstöðinni í Engidal út skólaárið. Um er að 
ræða 19 tíma á viku.  Viðkomandi þarf að geta hafið 
störf 2. apríl. 

Upplýsingar gefa skólastjóri í síma 595 5800 eða  
sigurdur@vidistadaskoli.is og Anna María Skúladóttir 
deild arstjóri í Engidal í síma 5554433 eða  
anna@engidalsskoli.is 

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um 
störfin.

Umsóknarfrestur er til 21.mars 2013.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

LISTAHÁSKÓLINN AUGLÝSIRLL
EFTIR UMSÓKNUM UM STÖRF 

Gert er ráð fyrir að ráðningar taki gildi 
frá og með 1. ágúst næstkomandi.

Listaháskólinn auglýsir eftir 
umsóknum um störf háskóla-
kennara með starfsheiti lektors 
við hönn unar- og arkitektúrdeild  
skólans. Í hönnunar- og 
arkitektúr  deild er boðið upp 
á bakkalárnám á fjórum náms-
brautum og meistaranám 
í hönnun. Starfshlutfall getur 
verið 50 eða 100%. 

Um er að ræða störf í:

Við ráðningu er lagt til grund-
vallar að umsækjend ur séu starf -
andi hönnuðir, hafi yfirgips mikla 
list ræna og faglega þekk  ingu  
á hönnun og séu virkir þátt    -
takendur í fræða- og fag samfélagi 
greinarinnar. Gerð er krafa um 
meistarapróf eða sambæri l ega 
menntun. Leitað er eftir einstak-
lingum sem hafa umtals verða 
kennslureynslu og hafa leið beint 
nemendum á háskóla stigi  
í hönnun arverkefnum.

Umsóknir skulu stílaðar á rektor 
og skal skila þeim ásamt fylgi-
gögnum  til Listaháskóla Íslands, 
Þverholti 11, 105 Reykjavík, eigi 
síðar en mánu daginn 15. apríl. 

Yfirlit um starfsferil og verk skal 
einnig skilað á rafrænu formi. 
Farið verður með umsóknir sem 
trúnaðarmál. 

Sjá frekari upplýsingar um skil-
greiningar á störfum og kröfur 
til umsækjenda á heimasíðu 
Listaháskólans, www.lhi.is

 

HÁSKÓLAKENNARA VIÐ 
HÖNNUNAR- & ARKITEKTÚRDEILD 

Matreiðslumaður
Óskum eftir að ráða matreiðslumann 
fyrir komandi sumar. 
Útsjónarsamur og samvinnufús 
einstaklingur, sem hefur yfirumsjón 
með eldhúsi, matvælum og 
innkaupum. Þarf að hafa gaman, að 
því að vinna í sveitasælunni.

Áhugasamir sendið nafn og  
ferilskrá á julli@hreggnasi.is

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Lögfræðingur Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201303/078
Eftirlitsmaður Flugmálastjórn Íslands Reykjavík 201303/077
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstangi 201303/076
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201303/075
Ljósmóðir Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201303/074
Dósent í líffræði HÍ, líf- og umhverfisvísindadeild Reykjavík 201303/073
Starfsm. við sundlaug og íþróttahús HÍ, rekstur fasteigna Laugarvatn 201303/072
Rannsóknarsérfræðingur HÍ, rannskóknarsetur Patreksfjörður 201303/071
Matreiðslumaður, afleysing Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Reykjavík 201303/070
Sumarstörf Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Reykjavík 201303/069
Starfsfólk í afleysingar Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Akureyri 201303/068
Sumarstörf á álagstímum Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Landið 201303/067
Sumarstörf í vínbúðum Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Landið 201303/066
Starfsfólk í sumarafleysingar Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201303/065
Hjúkrunarfræðingar, afleysing Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201303/064
Hjúkrunarfr. við heimahjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Kópavogur 201303/063
Móttökuritari Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201303/061
Móttökuritari, afleysing Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201303/060
Sérfræðilæknir LSH, smitsjúkdómalækningar Reykjavík 201303/059
Hjúkrunarfræðingar LSH, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201303/058
Hjúkrunarfræðingur LSH, skurð- og þvagfæralækn.d. Reykjavík 201303/057
Pólskumælandi spyrill Hagstofa Íslands Reykjavík 201303/056
Eftirlitsdýralæknir Matvælastofnun Reykjavík 201303/055
Rannsóknarmaður Skattrannsóknarstjóri ríkisins Reykjavík 201303/054
Fangaverðir, sumar Fangelsismálastofnun ríkisins Litla-Hr., Sogn 201303/053
Sérfræðingur hjá Jöfnunarsjóði Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201303/052
Lögfræðingur Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201303/051
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Vík í
Mýrdal

Fjölskylduvænt
samfélag í fallegu

umhverfi.

Mýrdalshreppur er 
tæplega 500 manna 
sveitarfélag.  Í Vík er öll 
almenn þjónusta svo sem 
grunn- leik- og tónskóli 
heilsugæsla, dvalar 
og hjúkrunarheimili og 
frábær aðstaða til  íþrótta-
iðkunar.

Náttúrufegurð er rómuð í 
Vík og nágrenni og sam-
göngur greiðar allt árið.  
Ferðaþjónusta er öflug og 
vaxandi í sveitarfélaginu 
og fjölbreyttir möguleikar 
á því sviði fyrir fólk með 
ferskar hugmyndir.

Við Víkurskóla, Vík í Mýrdal sem er sameinaður grunn- 
leik- og tónskóli Mýrdalshrepps eru eftirtaldar stöður 
lausar til umsóknar.
Staða skólastjóra.
Starfssvið:
• Skipulagning og áframhaldandi þróun nýrrar skólastofnunar.
• Fagleg forusta á sviði kennslu og skólaþróunar.
• Stjórnun og ábyrgð á daglegri starfsemi, fjárhagsáætlun og rekstri.
• Leiðtogi í faglegu starfi nemenda, starfsmanna og skólasamfélagsins í heild.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi, framhaldsmenntun í stjórnun og/eða uppeldis og kennslufræðum æskileg.
• Reynsla af stjórnun, rekstri og þróunarstarfi.
• Sjálfstæði i starfi og skipulögð vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem hefur einlægan áhuga á og kraft til forustu í skapandi 
skólastarfi. 

Staða íþróttakennara.
• Tímabundin ráðning næsta skólaár.  Hluti starfssviðs íþróttakennara er umsjón íþróttamannvirkja.

Staða leikskólakennara.
• Föst staða leikskólakennara við leikskóladeild Víkurskóla. Í deildinni eru 25 börn í tveimur  
 deildum og er hún í nýju húsnæði.  Þetta er spennandi tækifæri fyrir hugmyndaríkan og jákvæðan  
 kennara til að taka þátt í mótun starfsins á nýjum stað.

Umsóknarfrestur er til 27. mars n.k.
Umsóknir skal senda til sveitarstjóra Mýrdalshrepps Austurvegi 17, 870, Vík.
Nánari upplýsingar veita:
Ásgeir Magnússon sveitarstjóri S. 898-3340, sveitarstjori@vik.is
Anna Björnsdóttir skólastjóri S. 487-1242, anna@vik.is 

Mýrdalshreppur  - Austurvegi 17  - 870  - Vík sími 4871210

www.skra.is
www.island.is

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði byggingafræði, tæknifræði, verkfræði 

eða önnur menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af matsstörfum eða fasteignasölu er kostur
• Reynsla af útreikningi byggingarkostnaðar er æskileg
• Reynsla af vinnslu stórra tölvukerfa
• Góð kunnátta í íslensku og ensku er skilyrði og æskilegt 

er að kunna eitt Norðurlandamál
• Góðir skipulagshæfileikar
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hóp
• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum

Þjóðskrá Íslands óskar eftir að ráða sérfræðinga á sviði skráningar og 
mats fasteigna á starfsstöðvar sínar í Reykjavík og á Akureyri.

Helstu verkefni eru yfirferð á skráningu fasteigna, skoðun mannvirkja, útreikningur fasteignamats og 
brunabótamats, vinnsla í sérhæfðum tölvukerfum og samskipti við fasteignaeigendur og sveitarfélög 
auk gæða- og þróunarstarfs. 

Sérfræðingar hjá Þjóðskrá Íslands

Leitað er að einstaklingi sem sýnir frumkvæði, nákvæmni 
og hraða í vinnubrögðum og hefur ríka þjónustulund. 

Um er að ræða full störf á starfsstöðvum stofnunarinnar 
í Reykjavík annars vegar og Akureyri hins vegar og þurfa 
umsækjendur að geta hafið störf sem fyrst. Launakjör 
eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurbjörg J. 
Helgadóttir mannauðsstjóri hjá Þjóðskrá Íslands á 
netfanginu sjh@skra.is.

Hjá Þjóðskrá Íslands starfa yfir 100 starfsmenn. Verkefni stofnunarinnar eru mjög fjölbreytt og heldur stofnunin m.a. fasteignaskrá og þjóðskrá, gefur út 
fasteignamat og brunabótamat, rekur vefinn island.is og sér um útgáfu vegabréfa. Þjóðskrá Íslands leggur metnað sinn í að sinna verkefnum sínum af 
fagmennsku og áreiðanleika. Stofnunin hefur það að leiðarljósi að starfsmönnum líði vel í starfi og leggur áherslu á að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn. 
Gildi stofnunarinnar eru virðing, sköpunargleði og áreiðanleiki.

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Umsóknarfrestur er til og með 24. mars 2013. Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf 
þar sem fram kemur ástæða umsóknar, rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið og hvort sótt er um starf á 
Akureyri eða í Reykjavík. Umsóknir óskast sendar á netfangið sjh@skra.is.

DEILDARSTJÓRI OG SÉRKENNARI ÓSKAST 

Save the Children á Íslandi

16. mars 2013  LAUGARDAGUR



| ATVINNA | 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti auglýsir starf aðstoðar-
skólameistara til næstu fimm ára frá með 1. ágúst 2013

Aðstoðarskólameistari er staðgengill skólameistara og 
vinnur með honum við daglega stjórn og rekstur skólans 
sbr. 8. grein laga um framhaldsskóla nr. 92/2008.
Aðstoðarskólameistari skal hafa starfsheitið framhalds-
skólakennari og viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslu-
reynslu á framhaldsskólastigi, sbr. lög nr. 87/2008. Leitað er 
eftir einstaklingi með mikla samskiptahæfni.
Laun aðstoðarskólameistara fara eftir kjarasamningi KÍ og 
stofnanasamningi Fjölbrautaskólans í Breiðholti. Ekki þarf 
að sækja um á sérstöku umsóknareyðublaði en í umsókn 
þarf að greina frá menntun (og staðfesta með afriti af 
prófskírteinum), fyrri störfum og öðru því sem umsækjandi 
telur að máli skipti.
Umsóknir sendist til Guðrúnar Hrefnu Guðmundsdóttur 
skólameistara, Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, Austur-
bergi 5, 111 Reykjavík, fyrir 15. apríl 2013.
Upplýsingar gefur skólameistari (sími 570 5600 og  
899 2123). Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. 
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti var stofnaður árið 1975. 
Skólinn hefur frá upphafi verið í fararbroddi skóla er vinna 
að virkri tengingu bóknáms, listnáms og verknáms.  
Á heimasíðu skólans, www.fb.is, er að finna ýmsar  
upplýsingar um skólann og starfsemi hans.

Aðstoðarskóla-
meistari 

Verkstjóri/flokkstjóri
Verkstjóri/flokkstjóri óskast til starfa á höfuðborgar-

svæðinu. Verksvið er jarðvinna og lagnir.
Umsóknir sendist á box@frett.is merkt 
„Verkstjóri/flokkstjóri“ fyrir 22 mars.

Arkitekt / Tækniteiknari 
óskast í Stavanger. 

Mér hefur verið falið að aðstoða Norskt fyrirtæki í hraðri 
uppbyggingu með góða bakhjarla við að finna arkitekt eða 
tækniteiknara til starfa. Viðkomadi þarf að hafa þekkingu 
á Revit teikniforrit. Mögulegt er að vinna hluta mánaðarins 
í Noregi og hluta að heimann. Áhugasamir hafið sendið 
ferilskrá til: Stefan@jonsson-partnere.no

Merking - Skiltagerð

Óskum eftir starfsmönnum til sumarstarfa  
við skiltagerð og tengd verkefni.

Reynsla af svipaðri starfsemi æskileg.

Umsóknir skulu berast með tölvupósti á  
petur@merking.is 

Viltu vinna að betri heimi?
Sumarstarf hjá Amnesty International
Skemmtilegt, gefandi og vel launað starf.
Mannréttindasamtökin Amnesty International 
óska eftir að ráða starfsfólk í kynningar á 
sms aðgerðaneti okkar á götum úti.
Við leitum að opnum, jákvæðum og ábyrgum 
einstaklingum, sem hafa áhuga á mannréttindum.

Upplýsingar gefur Torfi Jónsson  
verkefnastjóri (tgj@amnesty.is)

Unnið er eftir vaktafyrirkomulagi. Umsóknir 
berist til Sixt rent a car, Fiskislóð 18, 101 
Reykjavík eða á tölvupóstfangið anton@sixt.is 
fyrir mánudaginn 25. mars. Nánari upplýsingar 
veitir Anton Smári Rúnarsson.

Sixt er stærsta bílaleiga Þýskalands, stofnuð 1912, og 
hefur 3500 afgreiðslustaði í yfir 110 löndum. Sixt á Íslandi 
hefur starfsstöðvar í Reykjavík og Keflavík. Fyrirtækið 
hefur verið í miklum vexti undanfarin ár með hátt 
þjónustustig að leiðarljósi.

Þjónustuver / reikningagerð í Reykjavík
Starfssvið:

Afgreiðsla í Reykjavík
Starfssvið:

Næturvakt í Keflavík
Starfssvið:

Umsjón með bílaleigubílum í Reykjavík
Starfssvið:

Sixt rent a car - Fiskislóð  18 - 101 Reykjavík - 540 2222 - www.sixt.is  - sixt@sixt.is

Almennar hæfniskröfur

kopavogur.is

Kópavogsbær

Kópavogsbær auglýsir eftir að ráða 
lögfræðing sem skrifstofustjóra á 
umhverfissviði. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
 Lögfræðileg ráðgjöf
 Starfsmannamál og skrifstofustjórn
 Lóðaúthlutanir
 Afgreiðsla stjórnsýsluerinda
 Umsagnir til nefnda
 Undirbýr fundi framkvæmdaráðs

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Kandídats- eða meistarapróf í lögfræði   
 (hafi lokið 5 ára laganámi)
 Málflutningsréttindi æskileg
 Staðgóð þekking á opinberri stjórnsýslu
 Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð   
 vinnubrögð
 Hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti
 Lipurð í mannlegum samskiptum

Frekari upplýsingar:
Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
launanefndar sveitarfélaga og viðeigandi 
stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 25. mars 2013.

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Steingrímur Hauksson sviðsstjóri 
umhverfissviðs í síma 570-1500 eða í 
tölvupósti steingr@kopavogur.is

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja 
um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt 
á vef Kópavogsbæjar  www.kopavogur.is

Lögfræðingur/
skrifstofustjóri 
umhverfissviðs
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Fræðsluþjónusta Hafnarfjarðar
Skólastjóri grunnskóla

Staða skólastjóra Víðistaðaskóla í Hafnarfirði er laus til 
umsóknar.
Víðistaðaskóli er heildstæður grunnskóli og eru horn-
steinar skólastarfsins ábyrgð, virðing og vinátta.
Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu og hæfu starfsfólki 
og stöðugleiki er í starfsmannahaldi.
Mikil áhersla er lögð á samvinnu, teymisvinnu, skapandi 
hugsun og starfsgleði. Í skólanum er unnið samkvæmt 
SMT-skólafærni og grænfánaverkefni er í gangi.
Umsækjandi þarf að hafa leiðtogahæfileika og góða og 
víðtæka þekkingu á skólastarfi og metnaðarfulla skólasýn.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennarapróf, kennslu- og stjórnunarreynsla
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og/eða uppeldis- 

eða kennslufræði
• Frumkvæði og skipulagshæfileikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sé reiðubúinn að leita nýrra leiða í skólastarfi
• Reynsla og/eða þekking á SMT- skólafærni æskileg

Umsókn skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækj-
anda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau verkefni 
sem hann hefur unnið við og varpað geta ljósi á færni hans 
til að sinna skólastjórastarfi.
Upplýsingar um starfið veitir Magnús Baldursson, sviðs-
stjóri fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar í síma 585 5800, 
netfang magnusb@hafnarfjordur.is og Sigurður Björg-
vinsson, skólastjóri Víðistaðaskóla í síma 595 5800, netfang 
sigurdur@vidistadaskoli.is 

Umsóknir berist Fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar, Strand-
götu 6, 220 Hafnarfjörður fyrir 25. mars  2013.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2013 en 
æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf með fráfarandi 
skólastjóra í maí/júni vegna undirbúnings næsta skólaárs.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar 
jafnt sem konur hvattir til að sækja um stöðuna. Laun 
og kjör eru samkvæmt samningum KÍ og launanefndar 
sveitarfélaga.

Sviðsstjóri fræðsluþjónustu

Sölustarf.
Heildverslun

Heildverslun með sérvörur leitar eftir sölukonu/
manni til starfa frá og með 15. apríl.

Starfið felur í sér þjónustu/heimsóknir við fasta 
viðskiptavini á Stór-Reykjavíkursvæðinu ásamt hluta 
af landsbyggð. Reynsla ekki skilyrði en æskileg. 

Áhugasamir sendið inn umsókn m/mynd á  
box@frett.is, merkt: Sölustarf

Sálfræðingur á tauga-  
og hæfingarsviði 

Laus er til umsóknar 100% staða sálfræðings á tauga-
og hæfingarsviði Reykjalundar.  

Umsækjandi þarf að hafa réttindi til að starfa sem 
sálfræðingur á Íslandi, þekkingu og reynslu á sviði 
taugasálfræði, taugasálfræðilegra greininga fullorð-
inna, vitrænni þjálfun og vinnu með hópa og 
aðstand endur. Starfið felst í greiningu og endurhæf-
ingu fólks með langvinna taugasjúkdóma og áunna 
vitræna skerðingu.  

Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi Sálfræðinga-
félags Íslands og fjármálaráðherra auk stofnana-
samnings Sálfræðingafélags Íslands og Reykjalundar. 

Umsóknir berist til Ingu Hrefnu Jónsdóttur,  
forstöðusálfræðings (ingah@reykjalundur.is).  
Upplýsingar um starfið veitir Inga Hrefna og  
Guðrún Karlsdóttir, yfirlæknir tauga- og hæfingarsviðs 
(gudrunk@reykjalundur.is). 

Umsóknarfrestur er til 15. apríl 2013. 
Umsækjandi þarf að geta hafið störf hið fyrsta. 

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegum teymum þar 
sem áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og 
heildræna sýn. Óskað er eftir einstaklingi með færni í 
samskiptum og sveigjanleika, frumkvæði og sjálfstæði 
í starfi sem hefur áhuga á að taka þátt í uppbyggingu 
innan endurhæfingar. 

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  Sími 585 2000 – 
www.reykjalundur.is

SKÁLAVÖRÐUR  
Í DREKA
Ferðafélag Akureyrar auglýsir 
laus störf skálavarða í Dreka og  
Herðubreiðarlindum í sumar.  

Nánari upplýsingar veitir Hilmar 
Antonsson í síma 862 32 62 eftir 
klukkan 19.00. 

Umsækjendur sendi umsókn sína 
ásamt meðmælum á netfangið 
hilmar.a@simnet.is  
fyrir 15. apríl.

Leiðsögufyrirtækið Trek ferðir skipuleggur gönguferðir og 
jöklaferðir allt árið um kring. Við óskum eftir að ráða sem 
fyrst duglegann starfskraft í starf ferðafulltrúa. Starfið 
felur í sér gerð ferðagagna, tilboða, sölu- og markaðs-
mála ásamt fleiru. Hér er um fjölbreytt starf að ræða hjá 
ört vaxandi fyrirtæki.

 • Aldur 25 – 40 ára
 • Góð ensku kunnátta
 • Þriðja tungmál er kostur
 • Reynsla og/eða menntun í ferðaþjónustu á Íslandi
 • Góð tölvukunnátta
 • Mikil þjónustulund

Umsóknir sendist á trek@trek.is , nánari upplýsingar í 
síma 571-3344.

Trek ferðir ehf - Skólavörðustígur 41 – www.trek.is

Ferðafulltrúi

kopavogur.is

Kópavogsbær

Staða aðstoðarskólastjóra Álfhólsskóla er laus 
til umsóknar. Leitað er að stjórnanda sem býr 
yfir hæfni til að skipuleggja krefjandi skólastarf 
í samvinnu við skólastjóra, kennara og foreldra. 
Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2013.

Menntunar og hæfniskröfur
 Kennsluréttindi og kennslureynsla á 
grunnskólastigi.

 Æskilegt er að viðkomandi hafi 
framhaldsmenntun á sviði uppeldis- og 
menntunarfræða, stjórnunar eða í öðrum 
greinum sem nýtast í starfi. 
Forystuhæfileikar, samskiptahæfni og góðir 
skipulagshæfileikar.

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
Launanefndar sveitarfélaga og KÍ.

Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl 2013.

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Bjarnadóttir 
skólastjóri sigrunb@kopavogur.is  
eða í síma 570-4150 og 863-6811.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja 
um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt 
á vef Kópavogsbæjar  www.kopavogur.is

Álfhólsskóli 
óskar eftir 
aðstoðarskólastjóra

kopavogur.is

Kópavogsbær

Snælandsskóli 
óskar eftir 
aðstoðarskólastjóra

Staða aðstoðarskólastjóra Snælandsskóla 
er laus til umsóknar. Leitað er að stjórnanda 
sem býr yfir hæfni til að skipuleggja krefjandi 
skólastarf í samvinnu við skólastjóra, kennara 
og foreldra. Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst.

Menntunar og hæfniskröfur
 Kennsluréttindi og kennslureynsla á 
grunnskólastigi.

 Æskilegt er að viðkomandi hafi 
framhaldsmenntun á sviði uppeldis- og 
menntunarfræða, stjórnunar eða í öðrum 
greinum sem nýtast í starfi.

 Forystuhæfileikar, samskiptahæfni og góðir 
skipulagshæfileikar.

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
Launanefndar sveitarfélaga og KÍ.

Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl 2013.

Nánari upplýsingar um starfið gefur Magnea 
Einarsdóttir, skólastjóri mein@kopavogur.is í 
síma 570-4380 og 698-0828.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja 
um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt 
á vef Kópavogsbæjar  www.kopavogur.is

Save the Children á Íslandi
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Kirkjubyggingasjóður 
Hér með auglýsir Kirkjubyggingasjóður Reykja-
víkurborgar eftir umsóknum um styrki vegna 
ársins 2013. Sjóðnum er ætlað að veita fjár-
munum til að byggja kirkjur og safnaðarheimili í 
Reykjavík, en einnig má styrkja endurbætur og 
meiriháttar viðhald á kirkjum í borginni.
 
Umsóknir um styrki sendist Ráðhúsi Reykjavíkur 
merktar „Kirkjubyggingasjóður“ fyrir 20. apríl nk.
 
Þau skilyrði eru sett fyrir því að umsókn sé tekin 
til greina að henni fylgi greinargóðar upplýsingar 
um fyrirhugaðar framkvæmdir, ársreikningur 
2012, ráðstöfun fyrri styrkja sé um þá að ræða, 
svo og um fjármögnun verksins að öðru leyti. 

Frekari upplýsingar fást hjá stjórn sjóðsins.

Netföng stjórnarmanna eru sem hér segir: 
Karl Sigurðsson: karl.sigurdsson@reykjavik.is
Gísli Jónasson: gisli.jonasson@kirkjan.is 
Jóhannes Pálmason: palmason@simnet.is

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Innritun í grunnskóla

fyrir skólaárið 2013-2014
Innritun nemenda í fyrsta bekk, sem fæddir eru árið 2007
verður í grunnskólum Hafnarfjarðar 

18. - 22. mars klukkan 9:00 – 15:00.  
Sömu daga fer fram innritun nemenda sem flytjast á milli 
skólahverfa og þeirra sem flytja í Hafnarfjörð fyrir næsta 
skólaár. Innritunin fer fram í grunnskólunum en einnig er 
hægt að sækja um rafrænt á Mínar síður 
www.hafnarfjordur.is

Nemendur eiga rétt á skólavist í sínu skólahverfi  en eins 
og undanfarin ár geta foreldrar sótt um að hafa barnið sitt í 
öðrum grunnskóla og er leitast við að koma til móts við þær 
óskir.

Áslandsskóli s. 585 4600   
  aslandsskoli@aslandsskoli.is
Hraunvallaskóli  s. 590 2800   
  hraunvallaskoli@hraunvallaskoli.is
Hvaleyrarskóli s. 565 0200   
  hvaleyrarskoli@hvaleyrarskoli.is
Lækjarskóli s. 555 0585   
  skoli@laekjarskoli.is
Setbergsskóli s. 565 1011   
  setbergsskoli@setbergsskoli.is
Víðistaðaskóli s. 595 5800   
  vidistadaskoli@vidistadaskoli.is
Öldutúnsskóli s. 555 1546   
  oldutunsskoli@oldutunsskoli.is

Sérstök athygli er vakin á því að umsóknarfrestur um 
heimild til að stunda nám í sjálfstætt reknum skólum eða 
grunnskólum annarra sveitarfélaga á næsta skólaári er til  
1. maí sjá www.hafnarfjordur.is 

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Húsfélagið Þórufell 2-20 í Reykjavík, óskar hér með eftir 
tilboðum í utanhússviðhald, málun og endurbætur á húsinu 
að Þórufelli 2-20.

Helstu magntölur eru:
Veggfletir:  4.311 m2, 
þak:  2240 m2, 
gamlir gluggakamar og póstar:  2900 m, 
reyklúgur:  10 stk, 
flotun gólfa:  574 m2, 
svalahandrið klædd og hækkuð:  464 m. 

Útboðsgögn má panta á netfanginu hannarr@hannarr.com 
og verða þau þá send viðkomandi á það netfang sem hann 
gefur upp.  Tilboðin verða opnuð á sama stað þriðjudaginn 
26 mars 2013, kl. 11,00.

 
Síðumúla 1, 108 Reykjavík, sími: 533-3900, fax:533-3901

www.hannarr.com
hannarr@hannarr.com

ÚTBOÐ

Ferskar fréttir
á Facebook!

facebook.com/frettabladidffaceboookok.com/f

Splæstu á eitt like á Fréttablaðið á Facebook 
og fáðu ferskustu fréttirnar á síðuna þína. 
Heppinn vinur Fréttablaðsins vinnur iPad.
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Dalvegur – hringtorg
Breytt deiliskipulag - Mál nr. 1203144

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga Skipulags- og byggingardeildar  
Kópavogs að breyttu deiliskipulagi Dalvegar nr. 2 til 28. Tillagan er breyting á deiliskipulagi Dalvegar samþykkt í  
bæjarstjórn 23. október 1990 og deiliskipulagi Sorpu samþykkt í bæjarstjórn 20. desember 1999 og birt í B- deild  
Stjórnartíðinda 28. apríl 2000. 
Í tillögunni felst að nýrri akrein og tveimur hringtorgum er komið fyrir, annars vegar á móts við Dalveg nr. 14 og 16 og hins 
vegar við Dalveg nr. 24 og 26. Núverandi gatnamót  og gata milli Dalvegar nr. 18 og 24 er felld út. Ný gata tengir Dalveg 
og Reykjanesbraut milli Dalvegar nr. 24 og 26.
Aðkoma, lóðamörk og stærðir lóða Dalvegar nr. 2-28 breytast. Á lóðunum við Dalveg nr. 20 til 28 breytast bygg ingarreitir, 
hæðir húsa, byggingarmagn eykst og heimilt verður að fjarlægja núverandi hús.  Heimilað verður að koma fyrir niður-
gröfnum bílageymslum við Dalveg nr. 24, 26 og 28. Samfelld akstursleið verður austast á lóðunum við Dalveg nr. 6-8  
að Dalvegi nr. 20 

Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:3000 ásamt skýringarmyndum og greinargerð dags. 5. mars 2013.  
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillagan verður til sýnis á Skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánu daga til 
fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 19. mars 2013. Einnig má sjá tillöguna á heima síðu bæjarins, 
www.kopavogur.is. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega Umhverfissviði, Skipulags- og byggingar-
deild eigi síðar en kl. 15:00 þriðjudaginn 7. maí 2013. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast 
samþykkir tillögunni.

Skipulagsstjóri Kópavogs

Umhverfissvið. 
Skipulags- og byggingardeild 

Auglýsing um breytingar á deiliskipulagi í Kópavogi.

Selfossveitur og Míla -ÚTBOÐ

HITA- OG GAGNAVEITA AÐ 
AUSTURÁS OG ÁSAMÝRI

Selfossveitur og Míla óska eftir tilboðum í lagningu hita- 
og gagnaveitu frá Suðurhólum að Lækjarmótum og þaðan 
yfir tún og Votmúlaveg að Austurás og Ásamýri. Verkið 
inniheldur einnig lagnir frá Byggðarhorn að Jórvík. 

Helstu magntölur eru:
 - Gröftur lagnaskurða 802 m
 - Hitaveita stál 802 m
 - Plæging hitaveitu PEX 1273 m
 - Plæging gagnaveitu 1273 m 
 - Gagnveitu brunnar 3 stk 
 - Hitaveitulokar 5 stk

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með 
föstudeginum 15.mars.  

Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið skulu hafa samband 
við Verkfræðistofu Suðurlands í síma 412 6900, eða með 
tölvupósti á netfangið utbod@verksud.is og gefa upp nafn, 
heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið útboðs-
gögnin send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila á Verkfræðistofu Suðurlands,  
Austurvegi 1-5 2.hæð gengið inn á austurhlið, fyrir kl. 11:00 
miðvikudaginn 3. apríl 2013, en þá verða þau opnuð að  
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Umsóknir
um dvöl í íbúð fræðimanns
í Kaupmannahöfn 2013-2014

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv. reglum 
um hús Jóns Sigurðssonar, er laus til afnota 
tímabilið 28. ágúst 2013 til 26. ágúst 2014.

Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð er 
að finna á heimasíðu Jónshúss: jonshus.dk  
(Fræðimannsíbúð).

Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist skrifstofu 
Alþingis eigi síðar en þriðjudaginn 16. apríl nk.

Tollstjóri
Sýslumaðurinn í Kópavogi
Sýslumaðurinn í Hafnarfirði
Sýslumaðurinn í Keflavík
Sýslumaðurinn á Akranesi
Sýslumaðurinn í Borgarnesi
Sýslumaðurinn í Stykkishólmi
Sýslumaðurinn í Búðardal
Sýslumaðurinn á Ísafirði
Sýslumaðurinn í Bolungarvík
Sýslumaðurinn á Patreksfirði
Sýslumaðurinn á Hólmavík

Sýslumaðurinn á Siglufirði
Sýslumaðurinn á Sauðárkróki
Sýslumaðurinn á Blönduósi
Sýslumaðurinn á Akureyri
Sýslumaðurinn á Húsavík
Sýslumaðurinn á Seyðisfirði
Sýslumaðurinn á Eskifirði
Sýslumaðurinn á Höfn
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Selfossi
Sýslumaðurinn í Vík
Sýslumaðurinn á Hvolsvelli

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil 

nú þegar eða í síðasta lagi innan 15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:
Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. mars 2013, virðisaukaskattur 
sem fallið hefur í eindaga til og með 5. mars 2013 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið hafa í eindaga 
til og með 15. mars 2013, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í tolli, vanskilum 
launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, launaskatti, bifreiðagjaldi, 
úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, viðbótar- og aukaálagningu söluskatts vegna fyrri tímabila, 
skráningargjaldi vegna lögskráningar sjómanna, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri framleiðslu, vörugjaldi af ökutækjum, 
eftirlitsgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, skipagjöldum, fisksjúkdómagjaldi, 
jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, eftirlitsgjaldi Fjármálaeftirlitsins og álögðum þing- og 
sveitarsjóðsgjöldum, sem eru:

Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum og 
öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda.  Fjárnámsgjald í ríkissjóð er 
allt að 19.100 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.000 kr. og stimpilgjald 1,5% af heildarskuldinni, auk útlagðs kostnaðar eftir 
atvikum.  Eru gjaldendur hvattir til að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt, áfengis-
gjald og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, þeir gjaldendur er skulda bifreiðagjöld og 
þungaskatt mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum þeirra án frekari fyrirvara og þeir gjaldendur sem skulda 
gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök greiðsluáskorun fyrir gjaldföllnum kröfum. Greiðsluáskorunin 
hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá dagsetningu áskorunar þessarar gildir ekki í 
þessum tilvikum.

Reykjavík, 16. mars 2013

Tekjuskattur og útsvar ásamt verðbótum á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, sérstakur tekjuskattur manna, eignarskattur, 
sérstakur eignarskattur, fjármagnstekjuskattur, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, tryggingagjald, búnaðargjald, 
iðnlánasjóðs- og iðnaðarmálagjald, markaðsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra og skattur af verslunar- og skrif-
stofuhúsnæði, ofgreiddar barnabætur, ofgreiddar vaxtabætur og útvarpsgjald.

Kópavogsbær

ÚTBOÐ

NÝTT GERVIGRASYFIRBOÐ
Fífan knattspyrnuhús 

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum endunýjun á 
gervigrasi á knattspyrnuvelli knattspyrnuhússins 
Fífunar ásamt tilheyrandi búnaði, einnig skal fjar-
lægja hluta af hlaupabrautum og endurgera.

Helstu magntölur eru:
 Gervigrasyfirborð 7.668 m²
 Hlaupabrautir 435 m²

Verkinu skal að fullu lokið 3. september 2013.

Útboðsgögn  verða seld  á  kr. 5.000 – í þjónustuveri 
Kópavogsbæjar Fannorg 2  frá og með þriðjudeg-
inum 19. mars 2013.

Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 9. 
apríl 2013 fyrir  kl. 11:00 og verða þau þá opnuð í 
viðurvist þeirra bjóðenda sem þar mæta. 
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Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Ræsting í Ráðhúsi Reykjavíkur og Borgartúni 12-14,  
 EES útboð nr. 12962.

• Reglubundið viðhald pípulagna í sundlaugum  
 Reykjavíkurborgar, útboð nr. 12963.

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Opið hús á sunnud. 17. mars frá kl. 13:00 – 14:00
Melás 6  - Garðabær     

Sérlega falleg mikið endurnýjuð 4ra herbergja efri sérhæð ásamt 
bílskúr, samtals 133,8 fm, þ.a. 25,2 fm bílskúr. Búið að skipta 
um gler í gluggum, járn á þaki, skólp frá húsi út í götu tekið í 
gegn, húsið nýlega málað að utan og innan. Allur frágangur til 
fyrirmyndar og einstaklega vel frágengin. Verð 33,8 m. 

Uppl. veitir:  Þórarinn, 
sími: 844-6353.

FALLEG LÓÐ - 
EINSTÖK STAÐSETNING Í GRÓNU HVERFI!

Stór ca. 1700 fm lóð í litlum botn-
langa í Arnarneshverfinu.

Lóðin er við Þrastanes nr. 20

Leyfilegt byggingarmagn er allt 
að 700 fm. 

Búið er að greiða gatnagerðar-
gjald af 345 fm. og er það  
innifalið í kaupverðinu.

Söluverð 35.000.000

Nánari upplýsingar veitir Magnús Einarsson, löggiltur 
fasteignasali í síma 512 4900 eða á netfanginu  
magnus@landmark.is

ÚTBOÐ
Hafnarfjarðarbær óskar eftir 
tilboðum í eftirfarandi útboð.

1. Malbiksviðgerðir í Hafnarfirði 2013
 Opnun tilboða miðvikudaginn  27. mars kl. 09:30
Áætlað magn ca 1.000 m²
 
2. Vegmerking í Hafnarfirði 2010
 Opnun tilboða miðvikudaginn  27. mars kl. 11:00
Áætlað magn ca 1.000 m²
 
3. Yfirlagnir í Hafnarfirði 2010
 Opnun tilboða miðvikudaginn  27. mars kl. 10:00
Áætlað magn ca 22.000 m² 
 
4. Steyptar nýjar stéttar í Hafnarfirði
 Opnun tilboða miðvikudaginn  27. mars kl. 10:30
Áætlað magn ca 2.300 m²
 
Útboðsgögn afhent á geisladisk og verða seld hjá Umhverfi 
og framkvæmdir  Norðurhellu 2  Hafnarfirði
Frá og með mánudeginum 18. mars  á kr. 3.000.-  fyrir hver 
tilboðsgögn.
 
Tilboð verða opnuð á sama stað að viðstöddum þeim bjóð-
endum er þess óska. Réttur áskilinn til að taka hvaða tilboði 
sem er eða hafna öllum.

Umhverfi og framkvæmdir Hafnarfjarðarbær

Laugavegur 66 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is
Löggiltur fasteignasali Leifur Aðalsteinsson

 Opið hús á morgun sunnudag  
milli kl.14:00 - 14:30

Álfhólsvegur  15 - 200 Kóp

Stórglæsileg 119,9fm 3 herbergja hæð með stórum suð/
vestur svölum og stæði í opinni bílageymslu í nýlegu húsi í 
göngufæri við alla þjónustu. V- 34,9 millj.

OPIÐ HÚS

 Opið hús á morgun sunnudag  
milli 15:00 - 17:00

Kristnibraut 35 - 113 Rvk

Skemmtileg 121,2 fm. 4ra herb enda íbúð á annarri hæð. 
Rúmgóð herbergi, þvottahús í íbúðinn og með stórglæsilegu 
útsýni.  Íbúðinni fylgja 2 stæði í lokaðri bílageymslu og 
tvennar svalir. V-31,8 

OPIÐ HÚS

Opið hús á morgun sunnudag  
milli 15:30 - 16:00

Kristnibraut 8 - 113 Rvk

Glæsileg 170,1 fm. 4ra herb. íbúð á 4 hæð í góðu lyftuhúsi 
ásamt 26,7fm bílskúr. Einstakt útsýni, þaksvalir. V- 44,9 millj. 

OPIÐ HÚS

Kópavogsbær

ÚTBOÐ

GATNAGERÐ
Álfabrekka endurgerð eldri götu

Kópavogsbær ásamt Orkuveitu Reykjavíkur, Mílu ehf. og 
Gagnaveitu Reykjavíkur óska eftir tilboðum endurgerð 
götu og veitulagna í götunni Álfabrekku í Kópavogi.
Í verkinu felst að jarðvegskipta í götustæði, endunýja frá-
veitulagnir, vatnslagnir, hitaveitulagnir og fjarskiptalagnir. 
Leggja nýtt slitlag á götuna, endurnýja gatnalýsingu og 
gangstéttar.

Helstu magntölur eru:
 Lengd götu 250 m
 Fráveitulagnir 450 m
 Skurðlengd veitulagna 550 m

Verkinu skal að fullu lokið 1. ágúst 2013.

Útboðsgögn  verða seld  á  kr. 5.000 – í þjónustuveri 
Kópavogsbæjar Fannorg 2  frá og með þriðjudeginum  
19. mars 2013.

Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 9. apríl 
2013 fyrir  kl. 14:00 og verða þau þá opnuð í viðurvist 
þeirra bjóðenda sem þar mæta. 

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Verð: 23,9 millj.

Fallegt íbúð að stærð 91,7 fm

Endurnýjað eldhús.

Gæsilegt útsýni.

Stæði í bílageymslu.

Góð aðstaða fyrir börn.

ENGJASEL 69 - ÍBÚÐ 201

OPIÐ HÚS 
ÞANN 16. MARS FRÁ KL. 16:30-17:00

frá kl. 16:30-17:00
Laugardag. 16. mars 

Save the Children á Íslandi
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fasteignir

Laugavegi 170, 2. hæð  •  Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400  •  Fax 552 1405  •  www.fold.is  •  fold@fold.is

Bugðulækur 17
Opið hús á morgun sunnudag milli kl. 17 og 18. 

Glæsileg sex herbergja neðri sérhæð með bílskúr sem hefur verið 
innréttaður sem 2ja herbergja íbúð. Eignin sem er talsvert endurnýjuð 
skiptist í fjögur svefnherbergi, tvær stofur, eldhús og baðherbergi. 
Frábærlega vel staðsett og fjöldskylduvæn eign á besta stað í Lau-
gardalnum. Leigutekjur af íbúðarrými í bílskúr gætu mögulega dekkað 
afborganir af 15-20 mllj. króna húsnæðisláni til 40 ára.
Opið hús á morgun sunnudag milli kl. 17 og 18. Verið velkomin!  
Verð 43,9 millj. Allar nánari upplýsingar gefur: Einar Guðmundsson, 
lögg. fasteignasali í síma 896-8767.

OPIÐ HÚS

Viðar Böðvarsson 
viðskiptafræðingur 
og lögg. fast.

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Rúmgóð 4ra herbergja enda íbúð á efstu hæð ásamt sérbyggðum 
bílskúr. Fallegt útsýni, suður svalir. Parket á gólfum. Stutt í verslun, 
skóla og þjónustu. Íbúðin er laus strax. Verð.kr. 22,7 millj. 

 AUSTURBERG 14, 111 Rvk. 
- 4ra herb m/bílskúr

OPIÐ HÚS í dag frá kl: 14:00 og 15:00
OPIÐ HÚS

FERÐAÞJÓNUSTA Á SUÐURLANDI  
- TÆKIFÆRI 

Til sölu fullbúin sumarhús við Gullna hringinn. Viðhaldslétt og 
fullbúin til útleigu. Allt innbú fylgir, heitur pottur og leikvöllur. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu Fm sími 550-3000. – Tilv. 131053

Save the Children á Íslandi

TIL LEIGU
Nýbýlavegur 6-8

Glæsilegt verslunar-, skrifstofu- og iðnaðarhúsnæði með allt að 4 metra lofthæð.
Hentar vel undir verslanir, veitingastaði, bílaumboð, bílaleigu, verkstæði o.fl

Frábær staðsetning, næg bílastæði, sanngjarnt verð.

Nánari upplýsingar gefur  

Sverrir Einar Eiríksson í síma 661-7000
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Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur 
fasteignasali.

Sverrir Einar 
Eiríksson
Sölufulltrúi

527 1717
HRINGDU NÚNA Í SÍMA

300 - 9000 fm


